
Nyt koncept for DM Hold

Lørdag d. 29. april 2017 i Horsens - områdemøde svømning 2017

Præsentation af arbejdsgruppens foreløbige tanker



Fremtidens DM hold koncept

Arbejdsgruppens medlemmer:

• Carsten Veile, Durup Svømmeklub
• Gunnar Wismar, Hvidovre Svømmeklub
• Jan Løth Andersen, Horsens Svømmeklub
• Mia Hyldahl, Sigma Swim
• Stig Härstedt Olsen, KVIK Kastrup
• Øyvind Røsland, Hovedstadens Svømmeklub

Arbejdsgruppen blev nedsat på bagkant af områdemødet i 2016.



Fremtidens DM hold koncept

Fremadrettet proces:

• Indkaldelse til dialogmøder i første halvdel af juni måned. Forventeligt 
et vest og et øst.

• Der vil være mulighed for at drøfte indholdet af udleverede handouts i 
detaljer på dialogmøderne.

• Nyt koncept forventes færdig inden DM Hold 2017 afvikles i oktober 
2017.



Fremtidens DM hold koncept

Rammerne for arbejdsgruppens arbejde har været:

• Terminen er midten af december
• DM Hold skal være omkostningsneutralt
• Et nyt DM hold koncept skal være interessant for ”alle” danske 

svømmeklubber

Fokus har været på:

• At øge antallet af deltagende klubber ved DMH
• At fastholde det der fungerer ved DMH og nytænke
• At klubberne motiveres af at kunne vinde i flere kategorier/titler
• At tænke bredt, så alle klubstørrelse kan og vil være med



Fremtidens DM hold koncept

DM hold-koncept i 3 forskellige turneringer med tilmelding fra år til år efter 
klubbernes eget valg:

• DM Hold åben klasse 20+ svømmere pr. hold. Divisionering på 
baggrund af pointkonkurrencerne ved de 3 DM-stævner på langbane.

• DM Hold for mellemstørrelse klubber – 14-19 svømmere pr. hold. 
Afvikles med indledende stævne start december.

• DM Hold for små klubber – 10-14 svømmere pr. hold.                         
Afvikles med indledende stævne i start december.

Målet er at skabe turneringer, der er attraktive for ”alle” danske 
svømmeklubber.



Fremtidens DM hold koncept
DMH Åben klasse

Overordnede proportioner - Alm. Brand Bank ligaen:
• Behov for svømmere: 20+
• Et hold pr. klub/startfællesskab
• Divisionering via holdkonkurrence fra DM langbane, DM junior 

langbane og DM årgang langbane
• Finalestævne i midten af december
• 2 x 9 hold i 2 divisioner
• Vinderen af 2. division er sikret plads i 1. division året efter
• Interessetilkendegivelse vedr. deltagelse inden DM langbane
• Afvikles over 4 afsnit (1 fredag, 2 lørdag og 1 søndag)
• Rabat på anmeldelsesgebyr ved rejse over Storebælt
• FINA point eller placeringspoint??



Fremtidens DM hold koncept
DMH Mellemstore klubber

Overordnede proportioner - TYR ligaen (indledende):
• Behov for svømmere: 14-19
• Et hold pr. klub/startfællesskab
• Indledende runde i starten af december
• Tilmelding til turnering inden 1. september
• Indledende runder regionalt/øst/vest
• Afvikles over 3 afsnit (2 lørdag og 1 søndag)
• 6 bedste hold målt på totale FINA point går videre til finalerunde



Fremtidens DM hold koncept
DMH Små klubber

Overordnede proportioner – Holstebro Rejsecenter ligaen (indledende):
• Behov for svømmere: 10-14
• Et hold pr. klub/startfællesskab
• Indledende runde i starten af december
• Tilmelding til turnering inden 1. september
• Indledende runder regionalt/øst/vest
• Afvikles over 3 afsnit (2 lørdag og 1 søndag)
• 6 bedste hold målt på totale FINA point går videre til finalerunde



Fremtidens DM hold koncept
(Mellemstore og små klubber)

Overordnede proportioner – TYR og Holstebro Rejsecenter ligaen (finale):
• Samlet finalestævne for begge turneringer (6 bedste hold fra hver)
• Afvikles i midten af december – samtidigt med ”DM Hold åben klasse”
• Afvikles over 4 afsnit (1 fredag, 2 lørdag og 1 søndag)
• Finalen afvikles i Københavnsområdet i samarbejde mellem lokale 

klubber og SVØM.
• FINA point eller placeringspoint??


